آئیننامه نحوه فعالیت ستاد بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف
برنامههای احیاء ،بهسازی و نوسازی کالنشهر تهران
مقدمه:
ستاد بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامههاای احیاا ،بسااازی و ناساازی کالنشاسر هسارا باا اساتناد باه
هصایبنامه شماره 00674/00977ها مارخ  4191/70/70هیئت وزیرا و همچنین هبصره پنج ماده  1آییننامه نحاه فعالیت
ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدودهها و محالت هدف برنامههای احیا ،بساازی و ناسازی شسری ماضاع ابالغیاه شاماره
 06010/477/70مارخ  90/0/01وزیر محترم راه و شسرسازی آییننامه نحاه فعالیت ستاد باازآفرینی پایادار محادودههاا و
محلههای هدف برنامههای احیا ،بساازی و ناسازی کالنشسر هسرا را به شرح زیر هصایب نماد.

ماده یک :تعاریف و اختصار
اختصار:
سند ملی :سند ملی راهبردی احیا ،بساازی ناسازی و هاانمندسازی بافت های فرساده و ناکارآمد شسری
ستاد کالنشهر تهران :ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محالت هدف برنامههاای احیاا ،بسااازی و ناساازی شاسری
کالنشسر هسرا
دبیرخانه ستاد کالنشهر تهران :دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محالت هدف برنامههای احیاا ،بسااازی و
ناسازی شسری کالنشسر هسرا
محدوده ها و محالت هدف :محدوه هائی که به ماجب طرح های مصاب احیا ،بساازی و ناسازی مشمال برناماه هاای
ساماندهی می باشد شامل ( بافتسای ناکارآمد میانی سکانتگاهسای غیررسمی محدوده های هاریخی پسنه هاای شاسری باا
پیشینه روستائی و پسنه های با کاربری ناسازگار شسری که در قالب محدوده محالت مشخص و مالک عمل هصمیمات شسر
هسرا برنامه ریزی خااهند شد).
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 -1-2تعاریف:
محله :منظار هقایمات رسمی محالت شسر هسرا می باشد.
بازآفرینی شهری :فرایند هاسعه همه جانبه در عرصه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و کالبدی به منظار ارهقاا ،کیییات
زندگی در محدوده ها و محالت هدف در پیاند با شسر
سکونتگاههای غیر رسمی :محله یا محدوده ای که واجاد مشخصاات ماضااع بناد ( )0ساند ساکانتگاهسای غیررسامی
(پیاست شماره  )4باده و خارج از ضاابط و قاانین در درو یا خارج از محدوده شسرها به صارت شتابزده ساخته شده است و
دچار ضعف شدید خدمات و سرانه های شسری است و اغلب آنسا دارای مشکالت حقاقی مالکیت می باشد.
بافت های ناکارآمد میانی (فرساده) :محله یا محدوده ای از شاسر کاه در طای ساالیا گ شاته عناصار متشاکله آ اعا از
هاسیاات زیربنائی روبنائی ابنیه ماتحدثات خیابا ها و دسترسی ها دچار فرساادگی و ناکارآمادی شاده و سااکنا آ از
مشکالت متعدد اقتصادی اجتماعی فرهنگی و کالبدی رنج می برند( .بند الف مااده  0قاانا حمایات از احیاا ،بسااازی و
ناسازی بافت های فرساده و ناکارآمد شسری – پیاست شماره )0
محدوده تاریخی شهرها :به بخش یا بخش هائی از شسر اطالق می شااد کاه مانعکن کنناده ارزی هاای فرهنگای و
هاریخی شسر باده و از هعامل پیاسته سه دانش هاریخی زیات سرزمینی(فرهنگ) دانش زیات اقلیمی یا زیات بام(طبیعت)
و دانش فنی زمانه اناانسای ساکن در یک پسنه زیاتی در طال زما شکل گرفته و به لحاا ویگگیساای شاکلی و سااختار
متشکله قابل همایز از سایر پسنه های شسری است .این بخش ها در قالب محدوده های هاریخی – فرهنگی شاسری هاساط
سازما میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هعیین می شاند( .منطبا بار ساند حمایات از مرمات و احیاا ،بافتساای
هیرهنگی-هاریخی و هاانمندسازی ساکنین و مالکین بناهای هاریخی و فرهنگی مصاب ستاد ملای باازآفرینی شاسری ماارخ
 – 90/6/00پیاست شماره )1
پهنه های شهری با پیشینه روستائی :بخش هایی از شسر کاه دچاار کمبااد در خادمات روبناائی زیربناائی اجتمااعی
فرهنگی و اقتصادی باده و در اثر گاتری کالبدی در عرصه کنانی شسری ادغام شده اند.
پهنه های با کاربری ناسازگار شهری :این پسنه ها عماماً با کاربری نامتجانن شسری و در مااحت نابتاً زیاد می باشاد
که از مصادی آ می هاا به کارخانه های متروکه پادگانسا زندانسا و  ...اشاره نماد.
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ماده دو :اهداف ستاد کالنشهر تهران
هدف کالن :هاریع و هاسیل امر ناسازی و ممانعت از انجام کارهای ماازی در ایان زمیناه از طریا همااهنگی هعامال و
بکارگیری هاا مدیریتی مالی و فنی کلیه نسادها و دستگاهسای ذیمدخل در امر بازآفرینی پایدار محدوده هاا و محلاه هاای
هدف ناسازی بافتسای فرساده (هحق مدیریت یکپارچه شسری) با رویکرد محله محاری
اهداف خرد:

 هماهنگ سازی و استیاده بسینه از همامی منابع در دسترس و ماجاد اناانی و مالی
 بایج همامی پتانایل های زمینه ساز حل مطلاب مشکالت به منظار هحق باازآفرینی پایادار شاسری در بافات هاای
فرساده شسر هسرا
 ارهقا ،شاخص های کیییت زندگی (اجتماعی اقتصادی کالبدی و محیطی) محدوده ها و محلاه هاای هادف و هقایات
حن شسروندی و هعل به مکا
 ه افزائی اقدامات و ایجاد وحدت رویه و مشارکت عاامل مرهبط در شسر در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله
های هدف با همراهی و مشارکت حداکثری همامی ذینغعا
 پیش نگری و پیشگیری از بازهالید محدوده ها و محله های ناکارآمد شسری
 عمامی کرد دغدغه احیا ،بساازی و ناسازی و رفع ماانع قانانی و مقرراهی

ماده سه :اعضاء ستاد کالنشهر تهران
 .4شسردار هسرا (رئین ستاد)
 .0مدیرعامل سازما ناسازی شسری هسرا (دبیر)
 .1رئین شارای اسالمی شسر هسرا
 .0رئین مجمع نمایندگا مردم هسرا در مجلن شارای اسالمی
 .5معاو هماهنگی امار عمرانی استانداری هسرا
 .6معاو امنیتی انتظامی استانداری هسرا
 .0رئین سازما مدیریت و برنامه ریزی استا هسرا
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 .0فرماندار هسرا
 .9مدیرکل راه و شسرسازی استا هسرا
 .47مدیر کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استا هسرا
 .44مدیر کل ثبت اسناد و امالک استا هسرا
 .40رئین کل دادگاتری استا هسرا
 .41مدیر کل اطالعات استا هسرا
 .40مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استا هسرا
 .45مدیرعامل شرکت فاضالب شسر هسرا
 .46مدیرعامل شرکت هازیع برق هسرا بزرگ
 .40مدیرعامل شرکت گاز استا هسرا
 .40فرمانده نیروی انتظامی هسرا بزرگ
 .49مدیر سیمای استانی هسرا (شبکه  5صدا و سیما)
 .07مدیرکل هعاو کار و رفاه اجتماعی استا هسرا
 .04مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استا هسرا
 .00نماینده هام االختیار بانک مرکزی
 .01نماینده وزارت بسداشت
 .00رئین سازما آمازی فنی و حرفه ای استا هسرا
 .05مدیرکل آمازی و پروری شسر هسرا
 .06مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استا هسرا
 .00مدیر کل بسزیاتی استا هسرا
 .00فرمانده سپاه حضرت رسال(ص)
 .09رئین سازما نظام مسندسی ساختما استا هسرا
 .17مدیرعامل بانک ماکن
 .14معاو شسرسازی و معماری شسرداری هسرا
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 .10معاو فنی و عمرانی شسرداری هسرا
 .11معاو امار اجتماعی و فرهنگی شسرداری هسرا
 .10معاو مالی و اقتصاد شسری شسرداری هسرا
 .15معاو خدمات شسری شسرداری هسرا
تبصره  -1دبیرخانه ستاد در سازما ناسازی شسر هسرا و با ساختار سازمانی معین هشکیل میگردد.
تبصره -2نمایندگا اهالی محل (معتمدین محلی) و سایر سازما ها از قبیل بنیاد ماکن انقالب اسالمی جساد کشاورزی
رئین بایج سازندگی هاللاحمر مدیرکل کتابخانههای عمامی و ...بنا به هشخیص ستاد کالنشسر هسرا در جلاات شرکت
مینمایند.
ماده چهار :وظایف ستاد کالنشهر تهران
 بررسی و هصایب آئین نامه های پیشنسادی دبیرخانه و اعضای آ در رابطه با نحاه فعالیات ساتاد باازآفرینی کالشاسر
هسرا
 بررسی و هصایب نسائی سندها برنامه ها و طرحسای بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف کالنشسر هسرا
 بررسی و هصایب راهبردها و راهکارهای نحاه هدارک منابع مالی ( خصاصی عمامی و دولتای) باه منظاار باازآفرینی
شسری و پیشنساد سازوکارهای الزم
 هصمی گیری در خصاص مدیریت و نظارت بر سکانتگاههای غیررسمی خارج از محدوده شاسر و روساتاهای واقاع در
حری
 اولایتبندی مناط شناساییشده کالنشسر هسرا بهمنظار انجام مطالعات و همچنین بررسی و اعالم نظر در خصااص
برنامههای بازآفرینی پایدار شسری به همراه اولایتبندی مراحل انجام اقدامات اجرایی با همکاری مشاورین
 هقای کار بین اعضا( ،نسادهای متالی و بسرهبردار هر یک از برناماه هاا و پاروهههاای پیشانسادی) در جسات هعامال و
همکاری بین بخشی
 بررسی عملکرد دستگاهسای عضا ستاد
 فراه کرد زمینههای ایجاد نسادهای محلی و مردمی و حمایت از هشکیل نسادهای منتخب مردمی (معتمدین و فعالین
محلی) در بافتهای نابااما و کمک به رسمیت یافتن این نسادها
 بررسی و هصایب برنامههای هاانمندسازی و امار هبلیغی و هرویجی
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 هسیه گزاری عملکرد ساالنه ستاد و ارسال آ به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شسری
 انجام کلیه هماهنگی های الزم بین دستگاهسای عضا جست هحق وظایف بندهای پیشین
تبصره -الزم است به منظار هامین کاری خدمات و ایجاد و ارهقا ،زیرساختسا پیگیریسای متعدد از طرف ستاد جست ایجاد و
پیش بینی ردیف برنامه و بادجه ماتقل از طرف دستگاهسای دولتی و شسرداری هسرا صارت گیرد.

ماده پنج :وظایف دبیرخانه ستاد
دبیرخانه وظییه هسیه و هدوین چارچاب فعالیت و پیگیری و نظارت ماتمر بر حاان اجارای مصاابات و هصامیمات ساتاد و
همچنین انجام امار و اقداماهی را که برای هصمی گیری الزم است به شرح ذیل عسده دار می باشد:
 انجام امار دبیرخانه ای ستاد اع از برگزاری منظ و ماتمر جلاات هنظی صارهجلاات ابالغ و پیگیری مصابات
 فعال سازی و هشکیل ستاد جست هصمی سازی در سطح شسر هسرا در راستای اجرائی نماد اهاداف و سیاساتسای ساند
ملی بازافرینی شسری هکالیف قانانی و احکام قانا برنامه پنجااله دوم شسرداری هسرا
 هماهنگی با ستاد استانی بازآفرینی پایدار شسری و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی پایدار شسری
 راهاندازی و هشکیل کمیتههای هخصصی ستاد کالنشسر هسرا (کمیته ساماندهی کالبدی – زیرساختی کمیته هاانمندسازی
اجتماعی – فرهنگی کمیته هاانمندسازی اقتصادی و مشارکت مردمی کمیته امنیتی و حقاقی)
 هدایت و نظارت بر هسیه و اجرای برنامه ها و طرحسای بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف کالنشسر هسرا
 هسیه و هدوین برنامه های آمازشی فرهنگی هبلیغی هرویجی پگوهشی اطالع رسانی و برگزاری کارگاهسا و همایش ها
 پیشبینی منابع مالی برای برگزاری جلاات و برگزاری کارگروههای هخصصی
 بررسی و هصایب آییننامههای داخلی ستاد
 هسیه دستارالعمل و آییننامههای اجرایی مصابه مشترک ستاد ملی و شارای عالی شسرسازی (بند الف اقدامات اجرایای در
حازه ستاد هاانمندسازی استا ها) برای کالنشسر هسرا
 هماهنگی بین مشاورین طرحهای فرادست (طرحهای جامع و هیصیلی) با مشاورین طرحهای باازآفرینی شاسری جسات در
نظر گرفتن ساکنین این سکانتگاهها در نظام برنامهریزی کالنشسر هسرا
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 پیگیری در خصاص ج ب اعتبارات برای اجرای برنامهها و طرحهای بازآفرینی پایدار شسری شسرساتا از طریا شاارای
برنامهریزی هاسعه شسرستا شارای برنامهریزی هاسعه استا شرکت مادر هخصصی عمرا و بساازی شسری (دبیرخاناه
ستاد ملی بازآفرینی پایدار شسری) در سطح ملی.
 پیگیری انجام و اجرای برنامههای اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی همگام با اجرای پروهههاای کالبادی و عمرانای هاساط
دستگاههای مرهبط

ماده شش :چگونگی و نحوه تشکیل جلسات
جلاات ستاد با حضار نصف بهعالوه یک مدعاین صاحبرأی رسامیت پیادا خااهاد کارد .در صاارت نیااز باه رأیگیاری
هصمیمات اهخاذشده با رأی مااف نصف بهعالوه یک اعضا ،حاضر در جلاه معتبر میباشد.
هشکیل جلاات ستاد با دعات دبیرخانه خااهد باد .ضمناً اعضا ،ستاد نیز میهاانند بنا بهضرورت درخااسات جلااه از طریا
دبیرخانه ستاد اقدام نمایند.
درصارهیکه حضار نسادها دانشگاهیا متخصصین و کارشناسا خبره در جلاات ضرورت باید این امر با هصایب ستاد انجام
خااهد شد.
دبیرخانه حداقل یک هیته قبل از هشکیل هر جلاه مراهب را به همراه دستار جلاه و زما هشکیل به اطالع اعضاا ،خااهاد
رسانید.
کلیه صارتجلاات در هر جلاه هاسط دبیرخانه هدوین و با امضا ،دبیر ستاد حاداکثر پان از  00سااعت باه کلیاه اعضاا ،و
نسادهای ذیربط ارسال خااهد شد.

ماده هفت :سایر مقررات
این آییننامه در هیت ماده و سه هبصره در هاریخ  4195/0/6به هصایب ستاد بازآفرینی کالنشسر هسرا رسید و از هما هاریخ
الزم االجرا می باشد.
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